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 المستخلص

التعلم الرقمي من أهم األساليب الحيوية المعتمدة في عمليـــــة الـــــتعلم بخصو عاف  ظو ا في او المعرار المعرفي والتنور التص ولـــــوجي   ديع

تعماا التي ية في التعليم امر م ير للردا فيد لكي بامتياو الص يرين ليول م ات   الحا ـــــــو فــــــي معتل  المرتمعاف واألمم    في المامـي كات اـس

تصوت ل ا يث التعليم التيليدي له اثار سـليية عل  المرتم  ال امه وبعد مرور الوق  ا ـيا العتماو عل  التعليم الرقمي لاجة ملحة  فيالتيكيد سـ تحد

ة الصيمياء هدف  الدراســة ىل  تي ي التعليم الرقمي اكلصترومي وأثرع عل  تحظــيو النلية في في ماواتار ايرابية فيما لو طيق بالخــصو الظــحيا    

ــة من ــة من   طالب  الراب  العلمي تصوم  عي ة  في  المرللة ال اموية  كات مرتم  الدراســ ــصو    60الدراســ طالب وطالية , ليث تم ا تيارهم بخــ

ــيم م  ال    ثالع مرموعاف, تتيل  كو مرموعة من  ــوائي وتيسـ ــتعوالمرموعاف هي الم اطالي  20عخـ ــ م باسـ ــابنة تم تدريسـ   اا مرموعة الضـ

التعليم المدمج  واعتير م  ج  الصيمياء  ) الصيمياء اســــتعمل    التعليم عن بعد والمرموعة ال ال ة  لميدية اما المرموعة  ال امية اســــتعق التيلئالنرا

يس اســابي   بواق   ثالع لظــس  اســيوعيا وبعد المت اء من تدر   ةالعضــوية ف في الراب  العاف هي ماوة الدراســة ليث اســتلرق  الدراســة ثالث

التيكد من  وتم  الواء  )0.89 )وى  متعدو وذلك  ليياس التحـظيو  ومـست من ا تيار ـساال20الولدة التدريـسية تم اعناء النالب في كو مرموعة  

 ثياف ال تيار

  )Way ANOVA-Two تم استعداف ا تيار شعية       )  وفق كيورو ريتخاروسوتومن اجو تحليو الدراسة   

  الدراسة ال وتو ل    

 -1وجوو فروق ذاف فروق الظائية ع د مستوى وللة )    )α ≥ 0,05 تعوو ال  طريية التدريس 

  لواء النالب  مرموعة الدراسة α ≥ 0,05))  عدف وجوو فروق ذاف وللة الظائية ع د مستوى  وللة -2 

 3عدف وجوو فروق ذاف وللة الظائية  بي الماع والذكور-3
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Abstract 

Digital learning is considered one of the most important vital methods adopted in the learning process in general, 

especially in light of the explosion of knowledge and technological development occurring in various societies 

and nations. However, after the passage of time, relying on digital education has become an urgent need, and it 

will certainly have positive effects if applied properly. The study aimed to adopt electronic digital education 

and its impact on students' achievement in chemistry at the secondary level. The study population consisted of 

the fourth scientific students, the study sample consisted of 60 students, , Where they were randomly selected 

and divided into three groups, each group consisted of 20 students and the groups were the control group, they 

were taught using the traditional method, the second group used distance education and the third group used 

blended learning and the chemistry curriculum (organic chemistry) in the fourth year was considered a subject 

The study, where the study lasted three weeks, at the rate of three lessons per week, and after completing the 

teaching unit, students in each group were given 20 multiple-choice questions to measure achievement and level 

of performance. 

1-The presence of statistical differences at a significant level (0,05 ≤ α )return to the teaching method 

2- There are no statistically significant differences at a significant level(0,05 ≤ α ) In the pretest for the 

performance of students under study 

3- There are no clear statistical differences between the performance of males and females 

Key words: digital education, academic achievement, secondary education 

 

 المقدمة : -1

 محومااف من اليرت المامـي بدأف الموجة األول  م  م اية التسـعي 

التعلم اللصترومي ــم  ـب  وهـذع الموجـة      Learning "" -Eيســ

  التــدريس  كـامـ  تركز عل  ىو ـاا التص ولوجيــاف المتنورة في  

ــوا   ــية وتحويو العظــ ــية التيليدية  الدراســ ــوا افترامــ  ال  فظــ

Virtual Classrooms او    عن طريق اسـتعداف الخـيصاف المحلية 

الدولية   وقد بدأف ت تـخر مظـنلحاف التعلم اللصترومي م و لالتعلم 

العط ــة Online learning  عل   ــيص الخــ عير  والتعلم    Web  

 based learning والتعلم الرقمي Digitally learning      ات
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بالتص ولوجيا الحدي ة في ارتعاع مستوى اهتماف الفراو والجتماعاف  

ذا   ابت م وـه ات م ورـو و لـي ة مرـم ة لركـي ة ـلدع متيـر ات م اليومـي لـي

ـــصو يتـراوز الـحدوو  ــين الييعـية التعليمـية بخــ اوى ـبالمـياـبو ال  تحســ

وباف من الظــعب اليوف التعلي عن   المصامية  والزمامية للمرتمعاف 

ا   افالتص ولوجـي المرتمـع ا ـــــو ـب ث ات التنور التص ولوجي الـح  لـي

مية بمعتل  امواع ا وســـاعد عل  يالدع قعزة موعية في الييعة التعل

ــاا ال ــرعة ايظـ و وا  ات   [1]معلوماف واليياماف للعرو المتعلمسـ

ما      معـسه الوق  في عل  كو من الُمعلم والُمتَعلمقد اثر   التّص ولوجيا 

ــتـعداف التّي ـياف   الـردـيدة   وَف  الُمعلم لمتالك مـ اراف التـّدريس ـباســ

ة وأج زة الصمييوتر اميراف الّرقمـي ة والـص و األج زة اللولـي  دويعـ   مـ 

 قد  دماف من تضــــمه ما الترابنية بصو المترمي  هذع الخــــيصة

 والعـخرين الحاوي اليرت وبداياف الماـمي اليرت تـسعي اف ـ يل 

 ىل  المعلوماف الحـضارة من مرللة عـظر مـسيرة وميل  بـظيلت ا

ــارة يمصن ما ــيصة  بعظــر اليوف ىليه اكش المترم    وتنور    ,الخ

 ب ائ ا من األول  اللاية تتراوز لييدو لت  كييرة بســــرعة اليوف

ــريعة ق اة ىيراو في والمتم لة ــو سـ ,  العالمجمي  امحاء   في   توا ـ

ليث يخـــصو  اكمترم  اليوف فر ـــة  للعديد من ال اس للتوا ـــو  

أيضـا المعلوماف  مترمي  اليوف يوفر ال لصن        والترفيهالجتماعي 

ة     ة والعلمـي اويمـي ث  األـك يواة لتعلم لـي داف اكمترـم  ـك ــتـع يمصن اســ

ألدع األ يار في جمي  أمحاء العالم وكذلك الحظــوا عل  أي موع 

يُعد التعليم من أك ر الع ا ــر اهمية من   .   [2]من أمواع المعلوماف

ة  في أّي   داعيـّ ة  واكـب اجيـّ اة لـيث اكمـت ه عظـــــب الحـي ا أمـّ ة  كـم أمـّ

تعيد   الجتماعيّة  والقتظـاويّة  وم  ا ور اكمترم  كات لبدّ أت يـس

ة   ــيرة التعليميـّ ا المســ اوين  ومن بي ـ  ه اكمســـــات في جمي  المـي مـ 

جديدة  ليث باف التعليم   ائقلتحديث أســاليب التعليم  واســتعداف طر

لـــــــــ وفرة اليـياـماف  م  وجوو اكمترـم  أك ر متـعةل للتالمـيذت متيـرة  

المتوفرة ل م  وســ ولة الســتعماا  ليث ات اســتعماا اكمترم  في 

ــي ,  ويع ــيو الدراسـ ومج  دالتعليم له فاعلية هائلة  في ىمماء التحظـ

ــوب  في عمليتي التعليم والتعلم  منليلا  تص ولوجيا المترمي  والحاسـ

دـمه ا تـي ة الـتدريس والتعليم لـم ا لتنوير عملـي ا وليويـل ـــي تـلك    اســــاســ

ــتوى المعرجاف التربوية  بر د أقو  التص ولوجيا في طريق رف  مسـ

ــاـئو التي ـتدعم  وموعـية أمـ و  والتعليم اللصترومي هو أواة من الوســ

عملـية الـتدريس والتعليم وتحولـ ا من طور التليين ىل  طور اكـبداع  

ة للتعليم  اراف  ويرم  ـكو األمواع اكلصترومـي ة المـ  اـعو وت مـي والتـع

ــر والتع ــالاف التعليم وال خ ــاليب في س ــتعدف أجدو األس لم  ليث تس

 ]3[ والترفيه باعتماو الحواســـيب ووســـائن ا التعزي ية  وشـــيصات ا

ــاا  ييــدف للمتعلم تص ولوجيــاف التظـــ للتعليم  تعــاعلي  وهو مكــاف  

ة تعر    ة متصـامـل ة رقمـي ة ىلصترومـي د عل  بيـع اف  ويعتـم والمعلوـم

اكلصترومية  وتوفر ـسيو اكرـشاو الميرراف الدراـسية عير الـخيصاف 

ــاور والعملـياف ال تـياراف والتوجـيه وت كيم   ــا ىوارة المظــ وأيضــ

ا  ة    تصمن    وتيويمـ  الـي ـــص و ىشــ ــرورة التعليم اكلصترومي في ـل مــ

ــي  فر   امي عل  التعليم وتوســ اا المتـ  المعـرار  المعرفي واكقـي

ــال عن   التعلم   ــعــا     فضــ عل    التعليم اللصترومي يمصن الشــ

ووت ترك أعمال م والمســاهمة في كســر الحواجز ال عســية  التدريب  

ل ىشــياع لاجاف المتعلم يمصن اليوا    ,  بين المدرس والمتعلم وايضــا

تلـعب وورا كييرا في ت ييا موعـية التعليم   الرقمي  ىت تي ـياف التعليم   

ي الميا ــد التعليمية بوق  والو ــوا به ىل  ورجة اكتيات   تيظــ 

و عض     [4]التعليموىمصــامــاف أقــو  وتزايــد المرووو من عمليــة  

ه    ات تاثر  التعليم ووت    الي   تصـ  د لعـي    عل  موعيـت ــيصـة ولـي الخــ

 ومعستي  في يا المترمي   ما في ميدات التعليم   وورا م    الع صيوتية  

ــاميـة  في تـدريس المواو   وىعـداو     المتعلعـة علميـة كـامـ  اف امســـ

الدروس  وال تياراف  وتيويم النلية, وه اك الص ير من الســــياب  

ة التعليم  اـماف في عملـي ة اليـي ــوب وتي ـي ــتعـماا الـحاســ التي تاـيد اســ

والتعلم م  ال ت يعة النلية لعالم يتمحور بخـــيت التي ية المتيدمة  وأت  

ــو الية   ييل  النلية معالرة اليياماف  والطالع عل  الدع ما تو ـ

ــاف  هـ اك     [5]لم الـحدـيث  الع ــتـعداف ااهمـية   ات    بيـ         وراســ ســ

دة    في التعليم  والتعليم اللصترومي    المترـم    واةم  ـا كوم ـا أعـدـي

ــوا   التعلم   عل     المتعلمين  تعوو  وكــذلــك   الييــامــاف  عل   للحظــ

ــاومـــــي ــتـــــعـــ ــيـــــرا  ]6  [الـــ ــ ـــ كـــ واتـــــرـــــ ـــــ     

ــركــاف من ــة الخــ ــاا التربوي ــتعم التعليم لســ ــاف  اللصترومي    تي ي

ا ذـه ة وت عـي ـــي دراســ اهج اـل ــع في   في المـ  عل  األثر   للتعرف   مســ

التعليم  تي ية اســتعماا من اللاية وات   [7]اســتعمال ا التحظــيلي في

ــة  اللـصترومي   التعليمي العيراف  ت وي   في  فر    يصمن  وتوفير    

دعيم الم ـ  ذاتي  وـت ــيـ   اهج  التعلم اـل دراســ ة ةاـل اف التعلم  وترقـي عملـي

ــاس في التعليم   ــنـة وليس  والتعليم والعتمـاو علي ـا أســـ  . واســ

ــة ومـن أهـمـي ــو أكـ ـر  ــاا فـي الـعـوام ــتـعـم فـي  اســـ ــ   المـتـرم

بيقو تصلعه وأســــرع  والمعلوماف  اليياماف عل  الحظــــوا  :التعليم

ــ  ــاط  ات     [8]   وق أمم بـين  ــدة  الـرـم   الـتـعـلم ع ــو  ,م  الـتـعـلـيم  من 

التعلم   الــذاتياللصترومي م   ل لوجــه والتعلم    هو مــا ,التيليــدي وج ــا

دمج   التعليم الـم   التعليم العليط  التعليم  [9]التعليم المزيجييظـــــد ـب

وهو   المال    التعليم  ــاز    ــدمج  المتم ي ــث  ــدي الح التعليم  من  موع 

ول تصمن أهميــة   المــدرب بين التعليم التيليــدي والتعليم اكلصترومي
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و في التركيز    التعلم المـدمج في مررو مز  أممـاط   ة  ـب و معتلـع مـي

التعلم المـدمج    أي ات  ،[10]  عل  معرجـاف التعليم وقنـاع العمـو

ــتعماا يركز   ــو ألهداف التعليم  من  الا اســ عل  التحييق األفضــ

" من أجو ميو الم اراف "الظـــحيحة"    تي ياف التعليم "الظـــحيحة

ال  مع وف  (يـخير.   [11] ـظحية  "الللـخعس "الم اـسب" في الوق

وال ماذ    فonlineالتعليم المدمج بامه يرم  بين ال ماذ  المتظـــلة )

ــلة ــ    وير المتظـ لة عن طريق المترمي  وال ماذ  وال ماذ  المتظـ

ــوا التيلـيدـية  وير   ـــلة تـحدع ـبالعظــ أت ـتدريس ـماوة  ـبالـتيكـيدالمتظــ

ــور والتعيــو  تتنلــب  الصيميــاء التظــ فيمــا    امصــاميــة وقــدرة عل  

يمصن   ألمـ ا متـعاـمو م  ـعالم ل[12]والـناـلب   الـمدرس لـصو من يتعلق

ــك ــذل ول ــاف  والرزيع ــذراف  ال عــالم  وهو  ــه  ــدرة   ىل  معتير رويت الي

ــ ا في  ــ  العالقاف بين الذراف م  بعضـ ــور لو ـ لتصوين   التظـ

ـــ ا لرابـنةاو  الرزيـعاف  لتصوين المركـياف   بين الرزيـعاف م  بعضــ

ــك   وـلتظــــور ذل ــو  ـير ك ـت ـع رة   ـم ـي ـ  ـك ــا   ىيضــــ ــو  ــائ وســــ ىـل  

ــب ري ـي ـت ــذع ـل ــا   ه ره ووــي م  ــاهــي مـع مـن ,    [13]اـل ــات  ك ــك  ــذل   ول

كو من النالب  تســاعد لدي ة التعصير في وســائو تعليم الضــروري  

اليلم  باـستعماا يتم   التيليدي باألـسلوب  والمدرس   وليث ات التعليم

ــيورة ــر    والســ لتعـاعالف والي ـاءاف الرزيعيـة ميصـاميصيـاف ا لخــ

تســتلرق  الذراف والمتيالف اللصترومية  والتي للمركياف وتركيب  

ــمـ ا او ــيحـ ا  الوـق  والرـ د في رســ ــتعـماا  تومــ ــاـئو   ـباســ وســ

برامج   اسـتعماامن الضـروري   كات ل ذا,   [14] , متالةال ىيضـا 

ــوب والمترمـي  في د الحـاســ اف هـذع توطـي اـم و  اليـي بر ـد وـق  اـق

المعاهيم   العديد من المترمي  ات موما قدراف واستنع ا أت موا 

الحاسـوب  تعيين وكيعية   اليحث   الصيميائية  ولذلك ع دما فصرف في

أي الم اهج الصيميائية    ىشــصالية في عملية تدريس الصيمياء واج ت ي

اكمترمــ  فيحتوي عل  معلومــاف المعلومــة   مييــد فــالصتــاب ولصن 

المعلومــاف ََ تحــد هــائــو من  كم  ــا وب ــا  يومي ــ ــو     ع  الســ ومن 

ة في ات أك رـي اا األلـي ــتعـم ة والتي  اســ ة التعليمـي المواق  اكلصترومـي

ــو م  عدو ل مت اهي من المواق  اكلصترومية التعليمية   ترتيط وتتظـ

ــ  فصـو   األ رى  في لين عيـارة عن مصتيـة متصـاملـة هوب  ولـاســ

   ]15[  أيضا ومةمن الظعحاف والمعل الرقم مييد الصتاب

ــتوى عمليتي التعليم والتعلمأ      من  يتنلـب التحوا      ت رف  مســ

واســـترجاع ا    اليياماف عل  التليين ولعظ الراري الرموو التعليمي

ــتنالع ىل  ليوية التعلّم الـ اتج عن واليـحث والتحلـيو والتعلـيو  الســ

ــوّ  ل ىـل   ــولل  ـــصال و ــ ــك   فاـلمخــ ـيـتـحـيق وذل ــيـجراء ال    ل   ب

ــائـنه تـحدـيث ــاور التعلّم ووســ   وتواي     المتـعدوة موعي في مظــ

ا ه بلغ ـم دف   ىلـي ة العكيم التـي اتـي اف المعلوـم دة في تي ـي دـي   فال أـلد   الـر

   [16]لدى المتعلم موجب معوذ اليرمرياف من لســــتعماا ي صر ما

 ليث تحول  المميز اكمترم " وموقع ا" لليياماف الدولية أو للـخيصة

ــيصـة ــيلـة للتعلم      الـدوليـة الع صيوتيـة   الخــ في التعليم    ال  وســ

للـناـلب وورف فـعاا في عملـية التعلم  فـيدلل من أت   اللصترومي يصوت  

ل للمعلومة ـسيصتـخ  النالب ب عـسه ل ـسلييا وـسيـظو  األمور يصوت متلييا

ــمم الييـعة التعلمـية والم ـ ا    اكلصترومي ىل  المـعاهيم التي أراو مظــ

للمضــموت   التاف أت يو ــل ا له  وبنريية تســتح ه ليس لالســتيعاب

شـــعس ات   أليفيمصن  وير     ل في الماوة التعليمية المتواجد العلمي

    [17]وبصو س وله وبوق   المنلوب   الميدات فييتزوو بالمعلوماف  

  

 واسئلته البحث مشكلة-2

اـستعداف الـخيصة  أثرللتعرف  عل   مـسع  تتحدو مـخصلة اليحث في    

ــة    ــيـ ــرومـ ــتـ ــصـ اللـ ــج  ــرامـ ــيـ والـ ــة  ــيـ ــوتـ ــيـ ــصـ ــ ـ ــعـ ــي  الـ  فـ

ــيــو العلمي   طالب تحظــ الصيميــاء في محــافكــة    الراب   مــاوة  في 

الء رـب ــذا ـك ن   وه عـ    ـ الاـم ــة  ــاب ر    لالســـــااا  نالج ـي ـل ـت ـي ــو  ه

ــو ــاء   ـطالب ـتحظــــي ي ـم ـي ـص اـل ــاوة  م ـفي  ـمي  ـل ـع اـل اـلراـب   الظــــ  

  التدريس؟   أسلوب با تالف

 

  البحث هدف-3

ي ـدف اليحـث الحـالي ال  تييـات هـو ه ـاك فروق ذاف وللـة في 

ــيو طلية الراب  العلمي في ماوة الصيمياء بين   التيليدية  النريية  تحظـ

  بالتعليم والتعليم عن بعد والتعليم المدمج 

 اهمية البحث  -4

ة اليـحث في التركيز عل      ة  تمصن اهمـي ة   اهمـي ة الع صيوتـي ــيـص  الخــ

اف  عليم  التوالمترـم  في   و ـع ـــص اءوتعليم  بخــ و ـ ا   الصيمـي ـــص   بخــ

ــلوب مـيارـمة   الـعاف  لمرلـلة الراب    كوت    في التعليم    التيلـيدي ـباألســ

الصيمياء تحتوي عل  الص ير من الشـــصاا  ال  دســـية التي يعضـــو 

ــيح ـا عن طريق   واليرامج المتحركـة وليس    فالعيـديوهـاف)تومــ

 الرامدة التيليديةالنريية  
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                التعليم بالمدرسةهذا   اهميةتتجلى و

الحواســيب والخــيصة   اســتعماا ام ا تاكد مــرورة •

ة من اـجو   ة    لقالع صيوتـي ة تعليمـي ا بيـع اـعو فيـ  يتـع

 النالب ول يصوت متلييا فيط  

ــد • ــي ــع ت ــد  ــي   ق ــروم ــت ــص الل ــم  ــي ــل ــع ــت ال ــة  ــي   طــري

ــة ــي    وعــي زيــاوة فــي بــالــمــدرســــ مــدرســــ

عملية  في  الحاسـوب والمترم  لسـتعماا الصيمياء

   التدريس والتعليم

ــد  • ي ق روـم صــت الـل م  ـي عــل ـت اـل ــة  ي طـرـي ــارك    تخــــ

المـدرســـــة ة في ـب ا طرائق ترقـي دريس الصيمـي ء    ـت

 وطرقه   وأوواته في مدارس التعليم العاف 

ــاوة   • م ــاء  ــي ــم ــي ــص ال ــاوة  م ــو  ــع ــة     ج ــوق مخــــ

المتحركــة  عن طريق للتالميــذ وجــذب ــورة  الظــ

األبــعــاو   ثــالثــيــة  ــصــاا  واألشــــ ــوف     والظــــ

ي ـت ــاوت واـل ع ــاو ـفي ـت ي ـت ــة   اـع ي ـع زـي ـر اـل ــاءاف  ـي  اـل

            للماوة

ــر   م  لتعامو ا  لق جيو قاور عل   •   تي ياف العظــ

ــيصة ىمترم  كمييوتر من ــيب   وشـ من اجو ولواسـ

باقو  اليدرة لدى النالب في اليحث والتظعا  ت مية

  وق  وج د 

 

 تساؤالت الدراسة  -5

ة )   -1 ة الظـــــائـي اك اثر ذو ولـل ففي   α  = 0.05ـهو هـ 

ـــيو ــتـعداف    تحظــ ــالا طريـية الـتدريس ـباســ النلـية لظــ

 استراتيرية التعليم المدمج 

ف في   α  = 0.05اثر ذو وللة الظــائية ع د )  هو ه اك -2

ــوا ذين ورســ ة اـل ــط ورـجاف  النلـي اء   متوســ اوة الصيمـي  ـم

ة التعليم اللصترومي عن بعـد , التعليم المـدمج   ,  بنريـي

 التعليم التيليدي تيعا لنريية التدريس 

ف في   α  = 0.05هو ه اك اثر ذو وللة الظــائية ع د ) -3

ــوا   ذين ورســ ة اـل ــط ورـجاف  النلـي اء متوســ اوة الصيمـي ـم

ة التعليم اللصترومي عن بعـد , التعليم المـدمج   ,  بنريـي

  دي تيعا ل وع الر س  التعليم التيلي

 

 الدراسات السابقة : -6

  الدراسات العربية   1 -6

ف هدف  الدراـسة ال  التعرف   2006محمد الحيلي ) دراسةة  -1

ــي لنلية  ــيو الدراسـ عل  تيثير التعليم اللصترومي في تحظـ

اق تص ولوجيا التعلم بالميارمة م   كلية العلوف التربوي في مـس

التعليم اللصترومي وكام  عي ة الدراســـة مرموعة مـــابنة  

التيليــديــة ومرموعــة ترريييــة اعتمــدف   اعتمــدف النرييــة 

 التعليم 

اسـة ال  وجوو فروق ذاف وللة الظـائية  وتو ـل  الدر

ــالا المرموعـة   ــيـو اامي والماجـو ولظـــ في التحظــ

ــي تيـعو  ـــيو اـلدراســ التررييـية وـكذـلك فروق في التحظــ

 لمتلير الر س ولظالا الماع 

 

ة (  2003)  ني , جمعان الزهراعماد   دراسةة   -2 هدف  الدراـس

ة   و النلـي ـــي ة عل  تحظــ ة الع صيوتـي ــيـص ة اثر الخــ ال  معرـف

واتراهات م محو ميرر تي ياف التعليم  وتوـ ل  الدراـسة ال   

ة  ة بين المرموـع ة الظـــــائـي اف ذاف ولـل دف وجوو فروـق ـع

ة وبين  دـي ة التيلـي النريـع ــي ـا ـب دريســ ــابنـة التي تم ـت الضـــ

الخــــيصة  اباســــتعماالمرموعة التررييية التي تم تدريســــ ا 

ة  ولصن ت التوجـه محو ميرر الع صيوتـي ة ـب ة ايرـابـي وجـد عالـق

 تي ياف التعليم 

 ووراسته باستعداف الخيصة الع صيوتية 

 

ــة ال  اهمية ف  2019) يوسةةةب ابن نافلة،. -3 تنرق  الدراسـ

التي ياف الرديدة والتص ولوجياف الحدي ة ووورها في  ـ اعة 

وتو ـــل  الدراســـة ال  ات التص ولوجيا ل ا العملية التربوية  

 اثر كيير في تحسين وتنوير في اليدراف الذه ية 

 

 الدراسات االجنبية  6-2

ــة المعرفة    (2002دراسةةةةة جون ) -1 قدف جوت في وراســ

ممنين بين  ــة  ــي اكلصترومي   من  المصتســ التعليم  ــاط  امم

من  الـمـتـعـلـمـين  ات  ــائج  الـ ت وااـ رف  ــدي  الـتـيـلي والـتـعـلـيم 

ــو  وا  تعلموا  ــذين  ال من  اك ر  ــاووا  اف الصمييوتر   الا 

 الظعوف الدراسية  
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هدف  الراسـة ال    (2000دراسةة اارسةويل واورون ) -2

ــ لنالب عن تررـبة التعلم عن بـعد بومعرـفة ات ا ـطة  اســ

النرييـة   ة ـب المترمـي  واثرهـا عل  مواتج التعلم ميـارـم

التعلم متـماثلة عل  الروم  مـتائجالتيلـيدية  بيـ   ال ـتائج ات 

ــلوا ترربـة التعليم اكلصترومي عير  في ات النليـة فضــ

 المترمي  

 حدود الدراسة :-7

 ي : تتحدد الدراسة بما يأت  

ــرف:   المعرفية الحدود   • ــةال هذع اقتظـ  أثر عل  دراسـ

 في ماوة العظــو الراب   والمترم  الحاســوب اســتعداف

 في , والمتم لــةلمرللــة الراب  العلمي    لمــاوة الصيميــاء  

 .   النالب تحظيو في ةالصيمياء العضوي

ــرف   ل   الحدود البشةةةرية  • ــة هذع اقتظـ  عل  الدراسـ

الي ين   افعدو محدوو من ثامويفي لراب   االظـــ    طالب

 والي اف 

 العراق ل محافكة كربالء ,   الحدود المكانية •

العلمي  طالب  ل       الحةةدود الزمةةانيةةة •      2019,    الراب  

 لت  اعداو هذع الدراسة 

 

 منهج الدراسة : -8

 استعدم  الدراسة الم  رين الو عي والتررييي 

 المعالجات االحصائية  -9

المتوـسناف الحـسابية   اـستعرا في  SPSSاـستعداف برمامج   -1

 والمحرافاف المعيارية 

وتحليو التياين ليياس اثر طريية التعلم عل  متوسط   tا تيار   -2

 التحظيو الدراسي 

ا تيـار مـات وت ي لييـاس ار طرييـة التـدريس تيعـا لمتلير  -3

 الر س 

 

 مصطلحات الدراسة  -10

بعةةد-1  ــد  ال    التعليم عن  بع ألــد  لتعليم عن  التعليم ق  ائطر  ىهو 

ــة   ــسـ ــعه في لرف ماسـ الحدي ة  وهو ميو برمامج تعليمي من مومـ

 .[18]  تعليمية ما ىل  أماكن متعرقة جلرافيلا

 

ــيغ  ألـد   ل  المةدمج  التعليم-2 دمج  التي  التّعلّم  أو  التّعليم   ــ ا  يـ   فيـ 

ــعوف في التّعلّم م  اكلصترومي التّعلّم   والد    ىطار  في  التيليدية الظـ

 الصمييوتر  عل   المعتمدة  سواء  ياكلصتروم  التّعلّم  أوواف توا   ليث

ــيصـة  عل   أف ة   الخــ و  في  الع صيوتـي ـــي و     المـاوة  تو ــ   معـامـو   مـ 

ــعوف الصمييوتر ل   الـناـلب  م   المعلم  لتييوي اـلذكـية  والظــ  لوـجه  وجـ ا

   ]19[األليات بعض في

عل  ال ـياـفة التيلـيدـية التي يعتـمد التعليم التيلـيدي  التعليم التقليةدي : -3

المعلم هو أســــاس التعلم   لـيث يصوت  ترتصز ْ عل  ىمـتا  المعرـفة    

  ليث يســـتييو جمي   للنالب ويتم و وورع في ميو وتليين المعلومة  

والمصــات    المعلومــاف    النالب الزمــات  معس  النــالــب   دويعــ    في 

ــر ــلييــ   اع ظــ المعلم ووت أي   اســ تليي المعلومــة من  يعتمــد عل  

 . [20]       ج د

 

 : اداة البحث-11

ة تحظـيلي  لا تيار اعداو  تم     من    ماوة الصيمياء مومـوع الدراـس

ــورـته األولـية  فيرة    20    مال  من متـعدو    من  ـيار ا ت   في  ــ

ــاف  ىل   العووة وبـعد من   ـــية  األوب  ال كري  واـلدراســ   الـمامــ

 ال تيار    لي اء أســــاســــا    لتظــــيا التعليم   التعلم و  لمومــــوع

ة  تر يز  وتم ائـم و    ظـــــائس   ـق ـــم اف  ال   تخــ ــتوـي  ةال الثـ  مســ

العيليــة  )المعرفــة     المعرفي الميــدات  من ــتويــاف  والمســ والع م  

ــا ــي ــعــل ــحــيــن    )ال ال ــك  ذل ــار  تظـــــحــيــا    تــم   وفــي  ــي   ال ــت

ورجة والدة  لصو  ىجابة   ـــحيحة    و ـــعر    بم ا   ـــحيحة

  لإلجابة العاطعة 

 : االداة صدق ثبات االوتبار و-12

لـ      م  ـل ـت الواة   ــدق  ن  ــــ ـم ــد  ــيك ن  ت ـم ــدو  ع ـل   ـع ــه  ـعرمــــ

محصمين من أعضــاء ال يعة التدريســية   ثالثةعدوهم  بلغ  المحصمين

, كلـية التربـية في ـجامـعة كربالء كربالء    في كلـية التربـية في ـجامـعة

ــا  للـتيـكد    من   ــرفي علوف من ذوي العيرة وال تظــ ومن مخــ

لل دف الذي ومـع  ليياسـه    ال تيار قياس أسـعلة من قياس أسـعلة

ليث الســالمة الللوية  وومــو  األســعلة ومراعاة الظــعوبة من 

الواروة فيه   المعلوماف والمومـوعية لال تيار    و ـحة ومالءمة

  تحديث ليث تم     ال تيار عيرافب فيما يتعلق وتم األ ذ بماللكات م

  ف 1 ) كما في ملحق العتيار آراء المحصمين باأل ذ في فيرة   20

ــاب تم ال تيار ثياف من كد  للتي   ــاق معامو لسـ  لدا لي  ا التسـ

 من مصومة اسـتنالعية عي ة عل  لال تيار وذلك بتنييق  لال تيار

ليث  ,عي ة  للي ين والي اف   الراب   العلمي طالب من طالية ) 60 (
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ه   و وهو  89. 0بلـل  قيمـت اـم د   مـع ار أت ياـك  ةورجـ  عل  ال تـي

 الدراسة   هذع ألورا  ال ياف من مييولة

 

 :وطة البحث -13

امج       ــتعـدم  (power pointبرـم  ـا تف من اهم اليرامج التي اســ

ــ  ــال  ــدريس     ةالي الت ــة  عملي ــال عن  في  ــامج  فضــ   ZOOMبرم

وكذلك ,   Classroom  ,   Free Conference Callوبرمامج

ــصاا   ــوماف والشــ ــوتية والرســ اعتـمد عل  او اا الماثراف الظــ

التومـــيحية , وكذلك اســـتعماا اللوات الم اســـية لتظـــيا الماوة  

للمتعلم     ــوقــة  بعض  تر يز عل   ةاليــال ــ    وعملــ التعليميــة مخــ

اف ــظــــة اليرمرـي اوة التعليـمة   المعظــ الـم يصوت الـناـلب   بحـيث    ـب

وباسـتعداف المترمي       معسـهفي الوق  مخـاركا وبال ا عن المعلومة

ه   اـلة ـل و المـت اورا عوالوســــاـئ ال ـق دريس فـع و الـت ل  اـلداع   وجـع

  ر المنلوب يالتلي

 اقسام   ثالثة وطة البحث الىقسمت 

ــتلرق اكعداو ل ا  ل اعداو اوواف العموالقسةةم األو  ــ ر  وهذع اس ش

  تم تدريب النلية عل  بعض اليرامجوالد ليث 

وهي    لاعداو م اهج الصيمياء المراو تنييق اليحث علي ا  القسم الثاني

  بنريية الصترومية الصيمياء العضوية 

مرامي  ) الضــابنة  ل تيســيم عي ة الدراســة ال  ثالع  القسةةم الثالث

  ف والتررييية ال امية  والتررييية  الول 

اما فيما يخص القسةةم األو  ف ن األدوات المسةةتخدمة في تح ةةير 

 ي:ااالتاانت البحث 

 power point    برمامج    - -1

  GIF animation برمامج يحضر  ور متحركة -2

 ZOOMبرمامج   -3

  Classroom  ,Free Conference Callبرمامج -4

م    بالت سـيق اليرمرية و ـاللية األج زة   ومـ  من التيكد  -5

 ن باألج زة الحاسوبية يالع يالد 

ــاواف مدعمة اليرمرية مومــوع لوا ميدمة ومــ  -6  باكرش

 العامة

ــوعال من المتـ اء بـعد -7  نع اكـجاـبة طـلب من المتعلم   مومــ

 1الموجوو في ملحق  التيويم أَسعلة

ــة -8 اـلـعـلـمي اـلـمواـق   ـبـيـعض   ــب  ــال اـلن ــد  اـلـيراـمج   ـتزوي  وـبـعض 

 والتدريب علي ا للحظوا عل  بعض المعلوماف المنلوبة 

  القسم الثاني

ــتـعداف  ــوـية الصترومـيا  ـباســ تم اـعداو الـماوة التعليمـية الصيمـياء العضــ

ليث قـسم  لماوة ال  ـس  ولداف هذا اليرمامج   Moodleبرمرية 

ديم تيييم عن بـعد مـ و ال تـياراف والتـمارين المعتلـعة   يتيا للمعلم تـي

ة متزام ة ووير متزام ة وتم ت عيذ الميرر   تعداف برامج م اقـخ وتم اـس

   اسابي   ةبواق  ثالع لظس اسيوعيا ولمدة ثالث

 

 تقسيم عينة الدراسة الى القسم الثالث : 

 

 التقليدية بالطريقة التدريس -1

دريس       د تم ـت ة    20لـي النريـي ة ف  ـب ة الضـــــابـن ب ) المرموـع اـل ـط

م    المحامــــرة المومــــحة   طريية وفق التدريس وتم  التيليدية

 ذاف التعليمية الوسائو وعر  المدرسي الصتاب المحدو في ال خاط

 النلية وم اقخـة اللولاف التعليمية  م و الدرس  بمومـوع العالقة

   ]21[  الوق  معكم متلييا المتعلم يصوت بحيث ب ا 

 

  عن بعد : التدريس -2

باســتعداف الحاســوب وبعض   الول    التررييية تدريس المرموعة  

 كوـسيلة الحاـسوب اـستعداف اليرامج واـستعداف بعض العيديواف  وتم

ة   امج  تعليمـي او عل  برـم د بعض    power pointوالعتـم دـي وتم تـح

ــوا عل   الحظــ النــالــب في  يعتمــد علي ــا  التي  ــة  العلمي المواق  

  ]21[المعلوماف 

 

 باستخدام  التعليم المدمج :  التدريس -3

تدريس المرموعة التررييية  ال امية باســـتعداف بعض اليرمامج م و  

ZOOM    وبرمامج  Classroom   المعلوماف العلمية  ل يظــاا

أي الدمج بين التعليم   اللياء م  النالب في اوقاف محدوة ,  فضال عن

   [22]الرقمي والتعليم التيليدي  

 

 وطوات تنفيذ الدراسة -13

ــ  المرموع ــابنة والمرموعتات الترريييتاتتعرمـ ل تيار  ة الضـ

دـم  في  ــتـع افا المرموـعاف واســ دى تـص ار ـم دء ل تـي و الـي قيلي قـي

ــائية ف   ــتعرج   spssعملية تحليو اليياماف ) الرزمة اللظـ واسـ

ــابية والمحرافاف المعيارية لدرجاف النلية في  ــناف الحسـ المتوسـ

 ا تيار التحظيو اليعدي 
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 مجموعات الدراسة ألفراد( للفروق بين متوسط االداء القبلي  ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ان (  1جدو ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــير متائج الردوا  ــائية ع د   1تخـ ال  عدف وجوو اثر ذي وللة الظـ

بال ســية ال  مرموعاف الدراســة كما    α≤    0,05مســتوى الدللة  

ــتوى اـلدلـلة   003 0بلـل  قيـم  ف    أت يع ي وـهذا  954 0    مســ

التحـظيلي   ال تيار في اوائ ا  في كام  متصافعة الدراـسة مرموعاف

  الدراسة هذع في المستعدف الييلي 

 

 

 البعدي االوتبار على الدراسة ، مجموعات والمدى  ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2) جدو 

 

 

 

 

 

 

 

  

 والمحرافاف الحســابية المتوســناف (2 ) رقم الردوا ويومــا

ــة  ألواء المعيارية ــابنة مرموعاف الدراس ييية الول  والترر الض

 .التدريس لنريية تيعا  اليعدي ال تيار عل   وال امية  

 فروقال  وجوو  ال تائج تخــير   أمه  ( 2 ) رقم الردوا من ياللظ 

 الحسابية المتوسناف بين     0.05مستوى    ع د الظائية وللة ذاف

 دا عل  ات ي وهذا بتلير طريـية الـتدريس   والمحراف المعـياري  

التحظـيلي   ال تيار في الواء في متصافعة وير الدراسـة مرموعاف

تووي ال    التـدريس طرائق بين العرق أت عل  يـدا مـااليعـدي   

ــائيا  اف ذاف  فروق ــالا وال الظـ  الترريييتين المرموعتين ولظـ

ــالا التعليم المدمج   باأل س  وال امية األول  ــط   ليث  لظـ  المتوسـ

 المتوسط من أعل  وهو عل  التوالي      30 89,      91 80 الحسابي

 أثر وجوو عل  يدا وهذا  45 74  الضــابنة للمرموعة الحســابي

 وتتعق,ولظـالا التعليم المدمج   النلية تحظـيو في التدريس  لنريية

ــالتــدريس   ب الع صيوتيــة  ــيصــة  الخــ اي العتمــاو عل   ال تيرــة  هــذع 

 الدراساف متائج منعدو من     م  وباستعداف التص ولوجية في التعلم  ,

ابية واليحوع  محمد لنعي,     .Cannor T. R,(2005 :  م و الـس

 للحاســوب  فعال وورا ات ه اكاكدف  التي   2003    )والعرلومي

ــيصة الع صيوتية  , بالنريية  قورم  ما ىذا التعليمية العملية في والخـ

م  وراســـاف   الدراســـة هذع تتعق لكما ات هذع الدراســـة   .التيليدية

 .García1, M., Arias, F : جابر وراســـة   (1995)  مالك

امــه    ف    2004 )  , (2000  فعــااوورا ه ــاك ليسالتي اكــدف 

 .التعلمية التعليمية العملية في الحاسوب لستعداف

دراســـــة هـذع متيرـة وتتعق ة من اـل الـي ة تعوق ـم دريس طريـي  الـت

تعماابا ابية واليحوع الدراـساف متائج من عدو  م  المترم  ـس  الـس

 المتوسط الحسابي عدد الطالب اسم المجموعة
االنحراف  

 المعياري
 tقيمة 

  50 12 45 74 20 المجموعة ال ابطة

 

 

4 6 

 91 10 91 80 20 بعد (المجموعة التجريبية االولى ) التعلم عن 

 57 10 30 89 20 المجموعة التجريبية االولى )المدمج  (

 tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب المجموعة

  3 13 8 78 20 ال ابطة

0 002 

 

 

 9 13 9 79 20 التجريبية االولى التعليم عن بعد 

 8 12 5 77 20 التجريبية االولى التعليم المدمج
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 ليث   ( 2005 )وـسالمه  1995 )( رافاجليا منكو وراـسة   :م و

  ياثر عل  التحظيو الدراسي للنلية   المترم  تعماااس أت بي  

 

 

 في االوتبار القبلي t( المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري للذاور واالناث وقيمة 3جدو  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــناف   ف3 ( رقم الردوا ويومــا ــابية المتوس  والمحرافاف الحس

ــة  ألواء المعيارية ــابنة مرموعاف الدراس والتررييية الول   الض

 توـجد أـمه  .لمتلير الر س  تيـعا    الييلي   ال تـيار عل  والـ امـية  

 المتوسـناف بين   0.05مسـتوى   ع د الظـائية وللة ذاف فروق

ــابية  أت يع ي وهذا ولظــالا الماع   والمحراف المعياري  الحس

التحظـيلي   ال تيار في الواء في متصافعة وير لدراسـةا مرموعاف

  الييلي  بال سية لمتلير الر س 

 

 

 في االوتبار البعدي  t( المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري للذاور واالناث وقيمة 4جدو  )

 

  

 

 

 

 

 

 والمحرافاف الحســـابية فالمتوســـناف4 ( رقم الردوا ويومـــا

 عل  والترريييتين  الضـابنة مرموعاف الدراسـة  ألواء المعيارية

 وللة ذاف فروق توجد أمه  .لمتلير الر س تيعا   اليعدي ال تيار

 الحســــابية المتوســــناف بين   0.05مســــتوى   ع د الظــــائية

 مرموعاف أت يع ي وهذا ولظـالا الماع   والمحراف المعياري 

ــة ــيلي   ال تيار في الواء في متصافعة وير الدراسـ اليعدي التحظـ

  بال سية لمتلير الر س 

 

ــيق ات   ا ســ ــا مـم اايتضــ دريس والمتـي ة الـت من    ال تالف بنريـي

 في العملية  فعال وورا  التدريس التيليدي ال  التدريس اللصترومي

ة ة قورـم  مـا ىذا التعليمـي النريـي ة  ـب دـي  هـذع تتعق ل بي مـا التيلـي

ــة  ليس أمه بي   ليث,  ف (García1 ,2000        م   الدراسـ

 أت ويمصن .التعلمية التعليمية العملية في لألمترم  فعاا وور ه اك

ــتعداف التدريس طريية فعالية ال  ال تيرة هذع تعزى التعلم عن   باس

دمج   د والتعليم الـم ا  طر بـع دة ةيـ يكومـ  دريس في جـدـي اعـو   الـت يتـع

ب   ا  النـاـل ة  فيـ  اوة التعليمـي ــورة اكير م  الـم ة التعل    بظــ يم طريـي

 المتوسط الحسابي عدد الطالب اسم المجموعة
االنحراف  

 المعياري
 tقيمة 

 5 4 50 10 45 78 30 ذاور

 

 
 91 13 37 88 20 اناث

 المتوسط الحسابي عدد الطالب اسم المجموعة
االنحراف  

 المعياري
 tقيمة 

 3 1 50 12 45 74 30 ذاور

 

 
 91 10 30 80 20 اناث
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والتوـ و ال  المعلومة  جعل  التعلم اك ر ـس ولة ويـسرا  اللصترومي 

ب والماوة اوى ال  كســـر الحاجز ال عســـي بين النال بســـرعة كما 

ـــية ) الصيمـياءف    ا  ـما اوى ال  ت مـية اتـراـهات م محو ـهذ الـماوةاـلدراســ

هذع  تعزى وقد   في تحسـين التحظـيو الدراسـي  أسـ م الذي ألمر

 ال  تعرمــوا قد التررييية المرموعة في المتعلمين أت ىل  ال تيرة

 التدريس    عملية في كعاءت م  من مستمرة   رفع  تعلم عملية

 

 

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات-14

   االستنتاجات

     

ــة ادربي   ال- 1 في   اايرابي ااثر    (power point),ليرمامجت  اس

ــ  الظــ ـطالب  ــو  ــي ــاء  اـلراـب     ـتحظــ اـلـصـيـمي ــاوة  م ـفي   .اـلـعـلـمي 

ــينفي   اايرابي  اثرأZOOM     Fcc ,    ات ليرمامج 2 -  تحســ

 ماوة الصيمياءفي العلمي الراب   الظــ   الدراســي لنالبالتحظــيو  

والظور المتحركة   بـسيب قدرة هذع اليرامج عل  ارـساا العيديوهاف

  فيمصن للنالب اعاوت ا اك ر من مرة  تـسريو المحامـرة فضـال عن

ــتـراـبة الـعالـية من قـيو النلـية للتعليم الرقمي وت3- حعيز الرو  الســ

   المع وية 

 

 التوصيات

ــية عل  اليرامج اللصترومية من   • تدريب ال يعاف التدريسـ

من اجو   وورش الصترومية   تدرييية ووراف ىقامة  الا 

ــيصة  ــتعاوة من الخــ الرتياء بواق  التعليم بالعراق  والســ

  الع صيوتية 

 

ة   • دامـي ــاف المـي دراســـ ة تص ي  اـل اف تنييق   لمعرـف معوـق

ــة التعليم اللصترومي المدمج    التعليم مرللة في و ا ـ

  والرامعي  ال اموي

ة  وتصوت    مواق  ىمخـــــاء  • ا وزارة التربـي ة تحـدوـه تعليمـي

 مت اوا في تظـيا  بحيث متالة للرمي  وبخـصو مرامي 

  والعاملين في الماسسة التعليمية  والمتعلم المعلم

تصلي  العاملين في الماـسـساف التعليمية بحعظ المعلوماف   •

ــصـو قـاعـد بيـامـاف وقييـة يمصن الرجوع الي ـا   ةعل  شــ

  والحظوا عل  المعلومة بخصو سري 

ة     • ه النلـي ــي    توجـي اف وراســ و ـع ة ـك داـي  أهم ال   في ـب

التي يمصن العتمـاو علي ـا في تنوير   التربويـة المواق 

ــدة من   معتم اليرامج  ــذع  ه وتصوت   , ــة  المعرفي ــه  ــارت م 

   الوزارة  

 

 ليم استخدام اإلنترنت في التع الصعوبات في

متيرــة عــدف وجوو  في  تيع ر  ال -1 الصــافي المعلومــاف  التــدريــب 

   والعيرة الصافية  عل  استعداف اليرامج اللصترومية 

يب ابتعاو النالب عن المعلم وعدف  -2 عدف اليدرة عل  التركيز بـس

   وجوو الرقيب 

ــابك -3 ــيب عدف وجووها في مصات    المعلوماف تخـ ــياع ا بسـ ومـ

ا مـ   ـبالتعليم اللصترومي    هو علـيهمـحدو يرج  اليـ ا الـناـلب كـما  

  ياوّي ىل  تختي  المتعلم ومياع المعلومة 

ثـياف المعلوـماف في المواق  اللصترومـية ف ي وائـمة التلير ـعدف  -4

   م  التمالية تيديو الروابط العا ة ب ا 

مــع  شــيصة المترمي  في اولب الدوا العربية و ظــو ــا  -5

  في العراق  

المعلمين والنليـة بصيعيـة   وجوو العيرة الصـافيـة ليعض  عـدف   -6

  اللصترومية المتيدمة  اليرامجو التي ياف الحدي ة

عدف امتالك بعض النالب ألج زة الحاسـوب او ال ات  ال ياا  -7

اما بســــيب العير او التخــــدو من بعض اولياء المور من عدف 

    السما  ألولوهم امتالك  أج زة الموبايو

 

 الخاتمة

ــيـكو تـحدـيا كات التعليم الـيا ــاء الم كوـمة  ئم عل  المحتوى ســ عضــ

ة ة  التعليمـي اـف ذة  ـك ه   من طالب ومعلمين وأســـــاـت ا ينلق علـي   ف و ـم

ــاق التعليمي  ـــعب الممت    ويتوق  مـرا  ـهذا ال وع من المســ الظــ

ــاتذة  ليث يصوت   رهن تعاوت كال من طرفي التعليم من طالب وأسـ

ــاق ومحاولة ىتيات تنيييه بالعديد  عل  المعلم القت اع التاف ب ذا المس

ــر  ــتيعابه لدى النالب  ىل  جامب مــرورة  من النرق التي تيس اس

تيعابه اركة فيه والعمو عل  اـس تعداو من قيو النالب للمـخ ال     الـس
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أت عالم اليوف  وبـسيب المعرار المعرفي والتيدف التص لوجي هو كيير 

ــواء  ف و يعد كيير هو  ا من ال الية الرلرافية وو ــلير عل  لد س

ــلير لمـا يواكـب من تنوراف تص ولوجيـة   هـائلـة في الرـامـب   ــ

ــتـناـع  ات تحوا الـعالم األكير  التعليمي وال ورة المعرفـية التي اســ

ىل  قرية  ــليرة يســ و التووو بدا ل ا عن طريق شــاشــة موبايو 

ما لظـاليه التعرف عل  األلداع في أمحاء العالم  كافة  ـلير  يـس

د متج عن هـذا التيـدف ــري الزمـات والمصـات  وـق د بع ظــ   ووت التيـي

للتعليم م و التعليم عن   عدة  مســمياف  وال ورة المعرفية   التص ولوجي

د  التعليم اكلصترومي  التعليم المعتو  ولصن ل تزاا فصرة التعليم  بـع

لذلك اللصترومي محدووة ىل  لد ما و ظـــو ـــا في العالم العربي 

كات لبد من تص ي  الدراساف من اجو الرتياء بواق  التعليم وامخاء 

ة ا دف برامج تعليمـي ــيرع التـي التعليم ليواـكب مســ اء ـب ة والرتـي لصترومـي

  السري  في العالم 

 

 

 :  المراجع العربية 

."اسةةةةتخةدام الحةاسةةةةوب في تةدريس مةادة       العرلومي, ـ اـلد  [1] 

"مرلة  الرياضةيات لطلبة المرحلة الثانوية في مدار  مدينة عمان

  2001ف ,1) 28المرلد 28وراساف, الرامعة األرومية,

 

ــامة   , محمدت ورلاب  م دورة  [2]  سةةةةة ةةةةةاملة حو   ادر"  ,,اســ

تجارب اسةةتخدام الحاسةةوب افلي في التعليم العام مع الترايز على 

"  مرـلة رســــاـلة العليج العربي     و مشةةةةةاريع الةدو  األع ةةةةةاء

  1989, 105-  99     ف,29)9

 

الكمبيوتر وسةيلة مسةاعدة في  عي ,عيد هللاا ـسالم الم اعي ,الم ا [3]

العمليةة التعليميةة ، مجلةة التربيةة القطريةة للتربيةة والثقةافةة والعلوم  

 الدولة   قنر          ١٠١  العدو  ، السنة الحادية والعشرون

     241-25  ,1992  

 . 

أثر   ,  عـامر ألمـدالريزاوي ,محمـد عيـد الرلمن    طواليـة     [4]

اسةةةةتخدام الحاسةةةةوب اأداة في ااتسةةةةاب خلبة الصةةةةب الخامس 

ــــــية   كلية   لومعاألسةاسةي لمفهوم ال   مرلة العلوف التربوية وال عـس

-71                   2, العدو    5المرلد  التربية   جامعة اليحرين    

95 , 2004   

ن     [5] اتجاهات حديثة في تربويات الرياضةيات: لمد  مديحة لـس

 ,  6-50  عالم الصتب  الياهرة      ل  " دراسةةةةةةةات وبحةةةةةةوث

2004   

 

 التعليم تكنولوجيةا دمج إمكةانيةة مةدى,  للمي معين الرمالت [6] 

 وجهة من البحرين بمملكة التعليم نظام في الحديثه والمعلومات

,  تةكةنةولةوجةيةةا بةكةةالةوريةو  بةبةرنةةامةج الةةدارسةةةةيةن نةظةر الةتةعةلةيةم 

ــية التربويه العلوف , مرلة  البحرين بجامعة والمعلومات      وال عســ

  2004 , 97 -127ف   , 2)  5

 

ي  تحديات اسةةتخدام التعلم االلكترون    علي لســين ,لمد الرمو [7] 

, وراساف و بحوع تص ولوجيا بشكل متكامل في المةةةدار  المصرية

  60      ف ,2)4  التربية, الرمعيــة العربيــة لتص ولوجيــا التربيــة

- 34  , 2005  

 

ــة  [8]        ــد   الـحـيل النةظةريةةة التةعةلةيةم تكةنةولوجيةةا,  مـحـموو مـحم  بيةن 

ــيرة وار : عمات. ٤ ط . والتطبيق ــر المسـ   والنياعة   والتوزي  لل خـ

    2004,  40-19ف ,      1)4المرلد 

,     التعلم اإللكتروني تقنيات  دراسةةة وتحليل  ,  ــالا  م   هاوي [9]     

   2013 ف 205,  ) 1مرلة األستاذ  , جامعة بلداو ,  المرلد 

التعلم االلكتروني في تحصةةةةيةل خلبةة  ثر  ا  ,الحيـلة ,محـمد محموو     [10]

اليةة العلوم التربويةة لمسةةةةاق تكنولوجيةا التعليم مقةارنةة بةالطريقةة 

ة  ,    االعتيةاديةة ة وراســــاف العلوف التربوـية ,الـرامـعة الرومـي , مرـل

 2006,  1, العدو  33عمات , المرلد 

اثر اسةةةتخدام ةةةةبكة االنترنيت الزهرامي , عماو بن جمعات , ,    [11]

كلـية ,   على التحصةةةةيةل الةدراسةةةةي لطالب مقررات تقنيةات التعليم  

ــعوو , كلية التربية ,مرلد  المعلمين بالريا  , مرلة جامعة الملك سـ

  2003, 308-307,        2, العدو  12

ــ      [12]   يــــــوســـــــ مــــــافــــــلــــــة   ,دور ابــــــن 

المرلة العربية  .هندسةة التعليم و صةناعة في الرقمنة و التكنولوجيا

  2019 .184-173       7  ع  2019للتربية ال وعية مج  

 

 

 



 

 
243 

 

 ........  دور التعليم –  نداء 244-232صفحات    للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

  بية المراجع االجن

 

 [13] C .Williams, Internet Access in Public 

Schools and Classrooms: 1994–99 (NCES 2000–

086). U.S. Department of Education. Washington, 

DC: National Center for Education Statistics ,  

1995. 

 [14]  M.Deivam, Higher Secondary School 

Student‘s perception towards Scribbar for 

learning mathematics. International Journal of 

Humanities and Social Science Research, 2( 

8),PP.76 – 79, 2016. 

 [15]  S.Walker,  P .Delacey, The effect of 

simulation software on student’s attitudes and   

understanding in introductory statistics , Journal 

of Computer Mathematics and Science Teaching, 

10 (4), pp. 51-55. ,1994  

 [16]   J.Hargis, Can students learn science using 

the internet?  

     journal of Research on Computing in Education 

, Summer 2001, Vol.33 , 

      No. 4 ,pp. 475-87 , 2001  

  [17] Hopper, K. B. 2001 .Is the Internet a 

classroom? . Tech Trends , 45 (5) , 35-44, 2001. 

 [18]-  T. R. Cannor, A study of computer-based 

instruction versuslecture - based instruction in 

developmental Mathematics at a Tennessee 

communitycollege, Dissertation Abstracts 

International, 66(11), PP3989-3999,  2005. 

 [19] M. García1, F. Arias, A Comparative  Study 

in Motivation and Learning through Print-

Oriented and Computer,Oriented Tests Computer 

Assisted Language Learning, 13,   4 , 457-465, 

2000. 

[20] S. Harvey, Building effective learning 

programs ,  Journal Educational technology ,43,   6, 

pp 51-54 , 2003. 

[21] L .Carswell, et , al , Distance education vie 

the internet student, experience ,  British journal 

6, 4–(1):2931of educational technology , 

2000.                                                                                  

                      

[22] A.Ehtesham , Problem Solving Ability of 

Secondary School Students in 

Relation to Their Attitude towards 

Mathematics. Indian Journal of Research, 4(10), 

2250-1991, 2016 

 

 

 

  1ملحق 

 اليروبين من ال يدروكاربوماف   يعد -1

 الروماتية  -وير المخيعة        -المخيعة       ب-أ

 يتم لذف الماء من الصحولف بوجوو  -2

ك      ب-أ     دروكلورـي ك         -لـامض ال ـي  –لـامض لصيريتـي

 هيدروكسيد اليوتاسيوف الصحولية 

 اي الرزيعاف االتي ي نيق علي ا الياموت العاف لللصاي اف -3

   6H4C        -  4CH  –ب             6H3C     -أ      

 :والي اتاي الصواش  ااتية تستعدف للتمييز بين واز الثيلين  4-

محلوا  -ماء الرير      جـــ  -ب              ماء اليروف اللمر -أ     

 .متراف العضة

 هو  4الظيلة الرزيعية للصين عدو ذراف الصاربوت فيه  – 5 

   8H4C        -  4CH  –ب             10H4C     –أ     

 امافة بروميد ال يدروجين لليروبين  ي تج  –6

ات            ب    -1  -أ    -          برمو بروبين    -2  -برمو بروـب

  اليروبات  

 اللصاماف وائما - 7

 -وازاف تذوب بالماء          -تذوب بالماء      ب  وازاف ل  –أ       

 تحتوي عل  اوا ر تساهمية معروة 

 اللصي اف مركياف هايدركاربومية تحتوي عل   -8



 

 
244 

 

 ........  دور التعليم –  نداء 244-232صفحات    للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

ــاهمية معروة      ب -أ     ــاهمية مزووجة            -اوا ــر تس اوا ــر تس

 ذرة هالرين  -ب

 الياموت العاف لاللصاي اف  -9

     2nHnC                 2-2nHnCب          2n+2HnC   -أ

 

 المرموعة العاملة في اللصين  – 10

ــرة المزووـجة       ب-أ      ــرة ال الثـية          -ال ــ ل   -ال ــ

 تحتوي عل  مرموعة فعالة 

 يحضر الستلين من التحلو المائي -11

 للمي ات -لصاربيد الصالسيوف      -لصاربوماف الظديوف  ب -أ

  للتميز بين اللصاي اف الحامضية وويرالحامضية  -12

 –ماء اليروف         -هيدروكســــيد العضــــة المومياكي      ب-أ    

 كلوريد العضة 

 مركب هايروكاربومي يمصن ات يذوب بخصو قليو بالماء – 13

    الصاين  –الصين        –الصات    ب  -أ

 يدع  الصات متعرع يحتوي عل  ارب  ذراف كاربوت   -14

ات                    –أ        ات                 ب  ايزوب ـت  -2   -ميوب ـت

 م يو بروبات 

 يللي الد المركياف التية بدرجة اعل  من الياقي  -15

 الي ات   –الييوتات           -اليزوبيوتات           ب -أ

 اليلمرة الد تعاعالف المافة  -16

 اللصين  –اللصاين          -اللصات       ب -أ

 يذوب اللصين في الماء بوجوو لامض الصيريتيك لعناء  – 17

 ال اليد  –اللصات        -الصحوا       ب -أ

   يتعاعو اللصين م  الد المركياف التية لعناء الصاليصوا  -18

 الظوويوف  –كاش  باير         -ال يدروجين      ب -أ

 يتعاعو اللصات م  الصلور بوجوو موء الخمس لعناء   -19

 -الصين م لرن             -رباعي كلوريد الصاربوت      ب -أ

 كحوا 

   الصحولف ت تج من تعاعو اللصين م – 20

اء          م      -اليروف      ب -أ اء بوجوو ـلامض   –الـم م  الـم

 الصيريتيك


